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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. .../2006

af

om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 159, 

stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 EUT C 255 af 14.10.2005, s. 76.
2 EUT C 71 af 22.3.2005, s. 46.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 6.7.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles 

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ... 
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) I traktatens artikel 159, stk. 3, er det fastsat, at der ud over de fonde, der er omhandlet i 

stk. 1 i nævnte artikel, kan vedtages særlige aktioner med henblik på at nå det mål om øko-

nomisk og social samhørighed, der er opstillet i traktaten. En harmonisk udvikling af hele 

Fællesskabet og en styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed forud-

sætter en styrkelse af det territoriale samarbejde. Med henblik herpå bør der vedtages de 

fornødne foranstaltninger for at forbedre betingelserne for gennemførelse af aktioner ved-

rørende territorialt samarbejde.

(2) Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at imødegå de betydelige vanskeligheder, 

som medlemsstaterne, navnlig regionerne og de lokale myndigheder, har haft med at 

iværksætte og forvalte foranstaltninger for territorialt samarbejde inden for rammerne af de 

forskellige nationale lovgivninger og procedurer.

(3) Under særlig hensyntagen til det øgede antal land- og søgrænser i Fællesskabet som følge 

af udvidelsen er det nødvendigt at fremme en styrkelse af det territoriale samarbejde i Fæl-

lesskabet.

(4) De bestående instrumenter, såsom den europæiske økonomiske firmagruppe, har vist sig 

dårligt egnede til at tilvejebringe et struktureret samarbejde under Interreg-initiativet i pro-

grammeringsperioden 2000-2006.

(5) De gældende bestemmelser under Europarådet omfatter forskellige muligheder og rammer, 

som regionale og lokale myndigheder kan arbejde sammen om på tværs af grænserne. 

Hensigten med dette instrument er ikke at omgå disse rammer eller fastsætte et sæt speci-

fikke fælles regler, som skal finde ensartet anvendelse på alle sådanne ordninger i hele 

Fællesskabet.
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(6) Ved Rådets forordning (EF) nr. … af ...*om generelle bestemmelser for Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden1 øges de 

midler, der stilles til rådighed for europæisk territorialt samarbejde.

(7) Det er også nødvendigt at fremme og følge de foranstaltninger for territorialt samarbejde 

op, der gennemføres uden finansielt bidrag fra Fællesskabet.

(8) For at overvinde de bestående hindringer for territorialt samarbejde er det nødvendigt at 

indføre et samarbejdsinstrument på fællesskabsplan for på Fællesskabets område at oprette 

samarbejdsgrupper, der har status som juridisk person, med betegnelsen "europæiske grup-

per for territorialt samarbejde" (EGTS). Oprettelsen af en EGTS bør være frivillig.

(9) En EGTS bør kunne handle på vegne af sine medlemmer, herunder navnlig de regionale og 

lokale myndigheder den omfatter.

(10) De opgaver og beføjelser, som delegeres til hver enkelt EGTS, skal fastlægges i en aftale.

(11) En EGTS bør kunne handle enten med henblik på gennemførelse af programmer eller pro-

jekter for territorialt samarbejde, der medfinansieres af Fællesskabet, f.eks. af strukturfon-

dene i henhold til forordning (EF) nr. …** og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. … af ...* om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling2, eller med henblik på

gennemførelse af programmer for territorialt samarbejde, som medlemsstaterne og deres 

regioner og lokale myndigheder selv tager initiativ til med eller uden finansielt bidrag fra 

Fællesskabet.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr. og dato for forordningen.
1 EUT L
** Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 6.
2 EUT L
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(12) Det bør præciseres, at de regionale og lokale myndigheders og medlemsstaternes finansiel-

le ansvar ikke påvirkes af oprettelsen af en EGTS, hverken hvad angår forvaltningen af 

fællesskabsmidlerne eller de nationale midler.

(13) Det bør præciseres, at de beføjelser, som en regional eller lokal myndighed udøver som 

ordensmyndighed, f.eks. politi- og lovgivningsmagt, ikke kan overdrages ved en aftale.

(14) En EGTS skal fastlægge sine vedtægter, oprette sine egne organer samt fastsætte regler for 

sit budget og for udøvelsen af sit finansielle ansvar.

(15) Betingelserne for territorialt samarbejde bør skabes i overensstemmelse med subsidiari-

tetsprincippet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med det proportionalitetsprincip, 

der er opstillet i nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt 

for at nå de tilstræbte mål, idet oprettelsen af en EGTS er frivillig, og de enkelte medlems-

staters forfatningssystemer respekteres.

(16) Artikel 159, stk. 3, i traktaten tillader ikke, at enheder fra tredjelande omfattes af lovgiv-

ning, der er baseret på denne bestemmelse. Vedtagelse af en fællesskabsforanstaltning om 

oprettelse af en EGTS bør imidlertid ikke udelukke, at enheder fra tredjelande deltager i en 

EGTS, der er stiftet i overensstemmelse med denne forordning, hvis et tredjelands lovgiv-

ning eller aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande tillader det -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
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Artikel 1

Karakteren af en EGTS

1. I overensstemmelse med de i denne forordning fastlagte regler kan der på Fællesskabets 

område oprettes en europæisk gruppe for territorialt samarbejde, (i det følgende benævnt 

"EGTS").

2. Formålet med en EGTS er at lette og fremme et grænseoverskridende, tværnationalt 

og/eller interregionalt samarbejde, i det følgende benævnt "territorialt samarbejde", mellem 

dens medlemsstater, jf. artikel 3, stk. 1, udelukkende med henblik på at styrke den økono-

miske og sociale samhørighed.

3. En EGTS har status som juridisk person.

4. En EGTS har i hver enkelt medlemsstat den videstgående rets- og handleevne, som ved-

kommende medlemsstats nationale lovgivning tillægger juridiske personer. Den kan i sær-

deleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre samt ansætte personale og optræde 

som part i retssager.
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Artikel 2

Gældende lovgivning

1. En EGTS er underlagt følgende:

a) denne forordning

b) bestemmelserne i aftalen og vedtægterne, jf. artikel 8 og 9, hvor det udtrykkeligt er 

tilladt ifølge denne forordning

c) for så vidt angår tilfælde, der ikke eller kun delvis er omfattet af denne forordning, 

lovene i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted.

Hvis det i henhold til fællesskabsret eller international privatret er nødvendigt at fastslå, 

hvilken lovgivning der gælder for en EGTS' handlinger, betragtes en EGTS som en enhed i 

den medlemsstat, hvor den har sit hjemsted.

2. Når en medlemsstat består af flere territoriale enheder, som har deres egne retsregler, om-

fatter henvisningen til den lovgivning, der finder anvendelse i henhold til stk. 1, litra c), 

disse enheders lovgivning under hensyn til den pågældende medlemsstats forfatningsmæs-

sige struktur.
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Artikel 3

Sammensætning af en EGTS

1. En EGTS skal bestå af medlemmer, der handler inden for rammerne af deres kompetence i 

henhold til national lovgivning, og som tilhører en eller flere af følgende kategorier:

a) medlemsstater

b) regionale myndigheder

c) lokale myndigheder

d) offentligretlige organer i henhold til artikel 1, stk. 9, andet afsnit, i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af 

fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tje-

nesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter1.

Sammenslutninger bestående af organer, som tilhører en eller flere af disse kategorier, kan 

også være medlemmer.

2. En EGTS skal bestå af medlemmer, der er hjemmehørende på mindst to medlemsstaters 

område.

  

1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) 
nr. 2083/2005 (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 28).
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Artikel 4

Oprettelse af en EGTS

1. Beslutningen om at oprette en EGTS træffes på de potentielle medlemmers initiativ.

2. Hvert potentielt medlem:

a) meddeler den medlemsstat, i henhold til hvis lovgivning det er stiftet, at det agter at 

deltage i en EGTS, og

b) sender denne medlemsstat en kopi af den foreslåede aftale og de foreslåede vedtæg-

ter, jf. artikel 8 og 9

3. Efter meddelelse fra det potentielle medlem, jf. stk. 2, godkender den pågældende med-

lemsstat under hensyn til sin forfatningsmæssige struktur det potentielle medlems deltagel-

se i EGTS'en, medmindre den finder, at en sådan deltagelse ikke er forenelig med denne 

forordning eller national lovgivning, herunder det foreslåede medlems beføjelser og for-

pligtelser, eller at en sådan deltagelse ikke er berettiget af hensyn til den offentlige interes-

se eller den offentlige orden i den pågældende medlemsstat. I så fald begrunder medlems-

staten, hvorfor den ikke kan give sin godkendelse.

Medlemsstaterne træffer generelt beslutning senest tre måneder efter datoen for modtagel-

sen af en gyldig anmodning i henhold til stk. 2.

Når medlemsstaterne træffer beslutning om det potentielle medlems deltagelse i en EGTS, 

kan de anvende den nationale lovgivning.
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4. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der har kompetence til at modtage meddelelser

og dokumenter som omhandlet i stk. 2.

5. Medlemmerne når til enighed om den i artikel 8 omhandlede aftale og de i artikel 9 om-

handlede vedtægter og sikrer, at de er i overensstemmelse med medlemsstaternes godken-

delse, jf. stk. 3.

6. Eventuelle ændringer af aftalen og eventuelle væsentlige ændringer af vedtægterne skal 

godkendes af medlemsstaterne efter proceduren i denne artikel. Væsentlige ændringer af 

vedtægterne er ændringer, som direkte eller indirekte medfører en ændring i aftalen.

Artikel 5

Erhvervelse af status som juridisk person og offentliggørelse i 

Den Europæiske Unions Tidende

1. De i artikel 9 omhandlede vedtægter og eventuelle senere ændringer registreres og/eller 

offentliggøres i overensstemmelse med gældende ret i den medlemsstat, hvor den pågæl-

dende EGTS har sit hjemsted. EGTS'en får status som juridisk person på datoen for regi-

streringen eller offentliggørelsen, afhængigt af hvad der indtræffer først. Medlemmerne 

underretter de berørte medlemsstater og Regionsudvalget om aftalen og om vedtægternes 

registrering og/eller offentliggørelse.

2. EGTS'en sikrer, at der inden ti arbejdsdage efter vedtægternes registrering og/eller offent-

liggørelse sendes en anmodning til De Europæiske Fællesskabers Publikationskontor om at 

offentliggøre en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om EGTS'ens oprettelse 

med angivelse af navn, formål, medlemmer og hjemstedsadresse.
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Artikel 6

Kontrol med forvaltningen af offentlige midler

1. Kontrollen med en EGTS' forvaltning af offentlige midler tilrettelægges af de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted. Den medlemsstat, hvor 

EGTS'en har sit hjemsted, udpeger den myndighed, der har kompetence med hensyn til 

denne opgave, inden den godkender deltagelsen i EGTS'en, jf. artikel 4.

2. Såfremt den nationale lovgivning i de andre berørte medlemsstater kræver det, sørger myn-

dighederne i den medlemsstat, hvor en EGTS har sit hjemsted, for, at de kompetente myn-

digheder i de andre berørte medlemsstater udfører kontrol på deres område med de af 

EGTS'ens handlinger, der udføres i disse medlemsstater, og udveksler alle relevante oplys-

ninger.

3. Al kontrol skal udføres i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstan-

darder.

4. Når en EGTS's opgaver som nævnt i artikel 7, stk. 3, første og andet afsnit, omfatter foran-

staltninger, som medfinansieres af Fællesskabet, finder den relevante lovgivning om kon-

trol med fællesskabsmidler anvendelse, uanset bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3.

5. Den medlemsstat, hvor en EGTS har sit hjemsted, underretter de andre berørte medlems-

stater om eventuelle problemer under kontrollen.
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Artikel 7

Opgaver

1. En EGTS udfører de opgaver, som medlemmerne har overdraget til den i overensstemmel-

se med denne forordning. Dens opgaver fastlægges i den aftale, som medlemmerne indgår, 

jf. artikel 4 og 8.

2. En EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, som den har fået overdraget, og som 

kun omfatter lettelse og fremme af det territoriale samarbejde med henblik på at styrke den 

økonomiske og sociale samhørighed, og som fastlægges af medlemmerne med udgangs-

punkt i, at de alle ligger inden for rammerne af den kompetence, som det enkelte medlem 

har i henhold til national lovgivning.

3. Specifikt skal en EGTS' opgaver først og fremmest begrænses til gennemførelse af territo-

riale samarbejdsprogrammer eller projekter, der medfinansieres af Fællesskabet gennem 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og/eller Samhø-

righedsfonden.

En EGTS kan gennemføre andre specifikke territoriale samarbejdsopgaver mellem deres 

medlemmer med sigte på det mål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller uden finan-

sielt bidrag fra Fællesskabet.
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Medlemsstaterne kan begrænse de opgaver, EGTS'er kan udføre uden finansielt bidrag fra 

Fællesskabet. Sådanne opgaver skal dog som minimum omfatte de samarbejdsaktioner, der 

er opført i artikel 6 i forordning (EF) nr. ...*.

4. De opgaver, der overdrages en EGTS af medlemmerne, må ikke vedrøre udøvelse af befø-

jelser overdraget ved offentlig ret eller forpligtelser, som har til formål at beskytte statens 

eller andre offentlige myndigheders almene interesser, herunder politi- og lovgivnings-

mæssige beføjelser, retspleje eller udenrigspolitik.

5. Medlemmerne af en EGTS kan med enstemmighed beslutte at delegere udførelsen af dens 

opgaver til et af medlemmerne.

Artikel 8

Aftale

1. En EGTS reguleres af en aftale, der indgås med enstemmighed mellem dens medlemmer i 

overensstemmelse med artikel 4.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 11, anden nævnte forordning.
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2. I aftalen præciseres:

a) EGTS'ens navn og hjemsted, der skal være beliggende i en medlemsstat, i henhold til 

hvis lovgivning mindst et af medlemmerne er stiftet,

b) i hvilket område EGTS'en kan udføre sine opgaver

c) EGTS'ens specifikke formål og opgaver, dens varighed og betingelserne for dens op-

løsning

d) listen over EGTS'ens medlemmer

e) den lovgivning, der finder anvendelse ved fortolkning og gennemførelse af aftalen, 

dvs. lovgivningen i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted

f) de relevante aftaler om gensidig anerkendelse, herunder vedrørende finansiel kontrol, 

og

g) procedurerne for ændring af aftalen, som skal være i overensstemmelse med forplig-

telserne i artikel 4 og 5.
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Artikel 9

Vedtægter

1. En EGTS' vedtægter vedtages enstemmigt af dens medlemmer på grundlag af aftalen.

2. En EGTS' vedtægter skal mindst indeholde alle aftalens bestemmelser sammen med føl-

gende:

a) bestemmelserne for en EGTS' organers funktion og beføjelser samt antallet af med-

lemmernes repræsentanter i de relevante organer

b) EGTS'ens beslutningsprocedurer

c) det eller de anvendte arbejdssprog

d) ordningerne for dens funktion, bl.a. hvad angår personaleforvaltning, ansættelsespro-

cedurer og ansættelseskontrakternes art

e) ordningerne for medlemmernes finansielle bidrag samt hvert enkelt EGTS-medlems 

gældende regnskabs- og budgetbestemmelser, herunder bestemmelser om finansielle 

spørgsmål, i forbindelse hermed

f) ordningerne for medlemmernes ansvar i henhold til artikel 12, stk. 2

g) de myndigheder, der er ansvarlige for udpegelse af et uafhængigt organ, som skal fo-

retage ekstern revision, og

h) procedurerne for ændring af vedtægterne, som skal være i overensstemmelse med 

forpligtelserne i artikel 4 og 5.
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Artikel 10

En EGTS' organisation

1. En EGTS skal mindst have følgende organer:

a) en forsamling, der består af repræsentanter for dens medlemmer

b) en direktør, der repræsenterer EGTS'en og handler på dens vegne.

2. Vedtægterne kan indeholde bestemmelser om, at der skal være flere organer med klart af-

grænsede beføjelser.

3. En EGTS hæfter over for tredjemand for de handlinger, som dens organer udfører, selv når 

disse handlinger ikke falder ind under EGTS's opgaver.

Artikel 11

Budget

1. En EGTS udarbejder et årligt budget, der vedtages af forsamlingen, og som navnlig inde-

holder en komponent vedrørende løbende udgifter og eventuelt en operationel komponent.

2. Udarbejdelsen af regnskabet, herunder, hvis det kræves, den ledsagende årsberetning, samt 

revision og offentliggørelse af dette regnskab er underlagt bestemmelserne i artikel 2, 

stk. 1, litra c).
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Artikel 12

Likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og ansvar

1. Med hensyn til likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og tilsvarende bobe-

handlinger er en EGTS omfattet af den lovgivning i medlemsstaten, hvor den har sit hjem-

sted, medmindre andet er fastsat i stk. 2 og 3.

2. En EGTS hæfter for sin gæld, uanset dens art.

I det omfang en EGTS' aktiver ikke kan dække dens passiver, hæfter dens medlemmer i 

forhold til deres bidrag for EGTS'ens gæld, uanset dens art, medmindre den nationale lov-

givning, i henhold til hvilken et medlem er stiftet, udelukker eller begrænser dette medlems 

ansvar. Ordningerne vedrørende bidraget fastsættes i vedtægterne.

Hvis mindst et EGTS-medlems ansvar er begrænset i medfør af den nationale lovgivning, i 

henhold til hvilken den er stiftet, kan de øvrige medlemmer også begrænse deres ansvar i 

vedtægterne. 

Medlemmerne kan i vedtægterne forpligte sig til efter endt medlemskab af en EGTS at væ-

re ansvarlige for forpligtelser i medfør af EGTS'ens aktiviteter i deres medlemskabsperio-

de.

Navnet på en EGTS, hvis medlemmer har begrænset ansvar, skal indeholde udtrykket "be-

grænset"
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Kravene til offentliggørelse af aftalen om samt vedtægter og regnskaber for en EGTS, hvis 

medlemmer har begrænset ansvar, skal som minimum modsvare dem, der gælder for andre 

former for juridiske enheder, hvis medlemmer har begrænset ansvar, og som er stiftet i 

henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende EGTS har sit vedtægts-

mæssige hjemsted.

En medlemsstat kan forbyde registrering på sit område af en EGTS, hvis medlemmer har 

begrænset ansvar.

3. Med forbehold af medlemsstaternes økonomiske ansvar i forhold til enhver form for struk-

turfonds- eller samhørighedsfondsmidler, der ydes en EGTS, er der ikke i denne forordning 

hjemmel for, at medlemsstaterne har økonomisk ansvar i forhold til en EGTS, de ikke er 

medlem af.

Artikel 13

Offentlig interesse

Hvis en EGTS udfører aktiviteter i strid med en medlemsstats bestemmelser om den offentlige or-

den, den offentlige sikkerhed, folkesundheden eller den offentlige sædelighed, eller i strid med den 

offentlige interesse i en medlemsstat, kan et kompetent organ i denne medlemsstat forbyde disse

aktiviteter på sit område eller kræve, at medlemmer, som er stiftet i henhold til dens lovgivning, 

trækker sig tilbage fra EGTS'en, medmindre den ophører med de pågældende aktiviteter.

Sådanne forbud må ikke være et middel til vilkårlig eller skjult begrænsning af det territoriale sam-

arbejde mellem EFTC'ens medlemmer. Det kompetente organs afgørelse skal kunne revideres af en 

retsinstans.
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Artikel 14

Opløsning

1. Uanset aftalens bestemmelser om opløsning skal den kompetente ret eller myndighed i den 

medlemsstat, hvor en EGTS har sit hjemsted, ved en anmodning fra en kompetent myndig-

hed med en berettiget interesse, bestemme, at en EGTS skal opløses, hvis den finder, at 

EGTS'en ikke længere opfylder kravene i artikel 1, stk. 2, eller artikel 7 i denne forordning, 

navnlig når EGTS'en handler uden for de opgaver, der er fastsat i artikel 7. Den kompeten-

te ret eller myndighed underretter alle de andre medlemsstater, i henhold til hvis lovgiv-

ning medlemmerne er stiftet, om enhver anmodning om opløsning af en EGTS.

2. Den kompetente ret eller myndighed kan indrømme EGTS'en en frist til at bringe forhol-

dene i orden. Hvis EGTS'en ikke bringer forholdene i orden inden udløbet af denne frist, 

træffer den kompetente ret eller myndighed afgørelse om opløsning af EGTS'en.

Artikel 15

Kompetence

1. Tredjeparter, der mener sig krænket af en EGTS' handlinger eller undladelser, kan forfølge 

deres krav ad rettens vej.

2. Medmindre andet er bestemt i denne forordning, finder fællesskabsrettens kompetencereg-

ler anvendelse på tvister, som involverer en EGTS. I tilfælde, der ikke er forudset i fælles-

skabsretten, ligger kompetencen til at bilægge tvister hos retterne i den medlemsstat, hvor 

EGTS'en har sit hjemsted.
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Kompetencen til at bilægge tvister i henhold til artikel 4, stk. 3 eller 6, eller i henhold til ar-

tikel 13 ligger hos retterne i den medlemsstat, hvis afgørelse anfægtes.

3. Intet i denne forordning er til hinder for, at borgere kan udøve deres nationale forfatnings-

mæssige appelrettigheder over for organer, som er medlem af en EGTS, for så vidt angår:

a) administrative afgørelser om aktiviteter, der udføres af en EGTS

b) adgang til tjenester på deres eget sprog og

c) adgang til oplysninger. 

I sådanne tilfælde ligger kompetencen hos de kompetente retter i de medlemsstater, i hvis 

forfatning der er hjemmel til påklage.

Artikel 16

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af 

denne forordning.

En medlemsstat kan, hvis det kræves i henhold til dens nationale lovgivning, udarbejde en 

samlet liste over de opgaver, som medlemmerne af en EGTS, som omhandlet i artikel 3, 

stk. 1, der er stiftet i henhold til dens lovgivning, allerede har, for så vidt angår det territo-

riale samarbejde i denne medlemsstat.

Medlemsstaten underretter i overensstemmelse hermed Kommissionen og de andre med-

lemsstater om eventuelle bestemmelser, som vedtages i henhold til denne artikel.
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2. Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal betales gebyrer i forbindelse med registrerin-

gen af aftalen og vedtægterne. Disse gebyrer må dog ikke overstige de administrative om-

kostninger herved.

Artikel 17

Rapport og revisionsklausul

Senest ...*forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af 

denne forordning og i givet fald forslag til ændringer.

  

* Fem år efter denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes senest ...*, med undtagelse af artikel 16, som finder anvendelse fra ...**.

Udfærdiget i Luxembourg, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

  

* Et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
** Datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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I. INDLEDNING 

 

1. Den 14. juli 2004 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)1. 

 

2. Den 6. april 2005 vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sin udtalelse2. 

 

3. Den 18. november 2004 vedtog Regionsudvalget sin udtalelse3. 

 

4. Den 6. juli 2005 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandlingsudtalelse4. 

 

5. Den 7. marts 2006 vedtog Kommissionen sit ændrede forslag5. 

 

6. Den 5. maj 2006 nåede Rådet til politisk enighed med henblik på vedtagelse af en fælles hold-

ning efter traktatens artikel 251. 

 

7. Den 12. juni 2006 vedtog Rådet sin fælles holdning, som findes i dok. 9062/06. 

 

II. FORMÅL 

 

8. Formålet med Kommissionens forslag var at indføre et samarbejdsinstrument på fællesskabs-

plan, som giver mulighed for mellem nationale, lokale og regionale partnere i Fællesskabet at 

oprette samarbejdsgrupper, der har status som juridisk person, med betegnelsen "europæiske 

grupper for territorialt samarbejde" (EGTS). 

 

                                                 
1  KOM(2004) 496 endelig. 
2  EUT C 255 af 14.10.2005, s. 76. 
3  EUT C 71 af 22.3.2005, s. 46. 
4  10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144. 
5  KOM(2006) 94 endelig. 



 
9062/2/06 REV 2 ADD 1  am/FH/lv 3 
 DG G I   DA 

III. FÆLLES HOLDNING 

 

Generelt 

 

9. Rådet er enigt i formålet med forslaget, men har søgt at forbedre nogle af bestemmelserne og 

at indføre yderligere elementer for at øge den juridiske sikkerhed og sikre større konsekvens 

navnlig på følgende områder:  

- kontrolbestemmelser (artikel 4), 

- erhvervelse af status som juridisk person (artikel 5), 

- opgaverne er udvidet og præciseret nærmere (artikel 7), 

- bestemmelserne om ansvar er styrket for at øge beskyttelsen af tredjemand (artikel 12), 

- der er indsat en overgangsperiode med henblik på medlemsstaternes tilpasning af deres 

lovgivning til kravene i forordningen (artikel 18). 

 

 Under den detaljerede gennemgang af forslaget (juli 2004 - maj 2006) er der blevet foretaget 

en række redaktionelle ændringer for at gøre teksten klarere og tage højde for juridiske/sprog-

lige aspekter og for at sikre overordnet sammenhæng i forordningen. Disse ændringer er ikke 

omhandlet i denne note, medmindre de tager hensyn til Europa-Parlamentets ændringer. 

 

10. Ved afstemningen på plenarmødet den 6. juli 2005 vedtog Europa-Parlamentet 41 ændringer 

til forslaget; næsten 85% af disse er blevet indarbejdet i Rådets fælles holdning. 

 

11. I forbindelse med udarbejdelsen af den fælles holdning gennemgik Rådet nøje Kommissio-

nens ændrede forslag. Den fælles holdning omfatter alle de ændringer, som Europa-

Parlamentet har foreslået, og som Kommissionen har accepteret eller principielt har accepteret 

i sit ændrede forslag. 

 

12. I forbindelse med jurist-lingvisternes gennemgang af teksten til den fælles holdning er visse 

betragtninger og artikler blevet omnummereret. Dette dokument følger den nummerering, der 

er anvendt i den fælles holdning, og derfor afviger nummereringen af og til fra den, der er an-

vendt i Europa-Parlamentets udtalelse og det ændrede forslag. 
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 Titlen 

 

13. Rådet besluttede at følge Europa-Parlamentets forslag, dvs. at ændre navnet på instrumentet 

fra "europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde" til "europæisk gruppe for territo-

rialt samarbejde" i hele dokumentet. Denne ændring er gennemført i hele teksten til den fælles 

holdning, som derfor overtager hele eller de relevante dele af ændring 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 

15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37 og 41. 

 

Betragtningerne 

 

14. Definitionen af "territorialt samarbejde" som omfattende henholdsvis "grænseoverskridende", 

"tværnationalt" og "interregionalt" samarbejde er ikke indsat i betragtning 6 som foreslået i 

ændring 42/3, men i artikel 1, stk. 2. 

 

15. I betragtning 5 overtog Rådet ændring 6 og 10 (delvis), idet den omfatter aftaler mellem med-

lemsstaterne og/eller regionale og lokale myndigheder og præciserer, at hensigten med for-

ordningen ikke er at omgå andre rammer for samarbejde. 

 

16. Europa-Parlamentet foreslog nogle præciseringer i ændring 8. Denne betragtning er udgået i 

den fælles holdning, men ifølge artikel 4, stk. 5, kan medlemmerne af en EGTS delegere ud-

førelsen af dens opgaver til et af medlemmerne. 

 

17. Rådet kunne ikke acceptere ændring 

− 12, men en mere detaljeret bestemmelse om beslutningsproceduren kan findes i arti-

kel 9, stk. 2, litra b) 

− 13, da den fælles holdning omformulerer subsidiaritetsbestemmelsen (betragtning 16). 

 

Artikel 1 - EGTS 

 

18. Ændring 17 er overtaget i artikel 6, stk. 3 og 4, der indfører detaljerede bestemmelser om kon-

trol. 

 

19. Rådet var efter en grundig gennemgang ikke i stand til at overtage ændring 18, da den går ud 

over rammerne for styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed. 
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Artikel 2 - Gældende lov 

 

20. Rådet besluttede at følge Europa-Parlamentets tanke, jf. ændring 32, i denne artikel, dvs. at 

anvende loven i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted. 

 

21. Rådet besluttede i den fælles holdning at indsætte en mere præcis definition, der allerede fin-

des i fællesskabsretten, af det oprindelige forslags "lokale organer". Rådet finder, at definitio-

nen også kan omfatte "organer, der ikke drives med fortjeneste for øje, og som består af regi-

onale/lokale myndigheder såvel som medlemsstater" som ønsket i ændring 20. 

 

22. Den fælles holdning overtager også ændring 21 og 24, men Rådet har valgt at indsætte be-

stemmelsen i artikel 7, stk. 5. 

 

Artikel 5 - Erhvervelse af status som juridisk person og offentliggørelse i Den Europæiske 

Unions Tidende 

 

23. Denne artikel overtager og udbygger indholdet i ændring 41. 

 

Artikel 7 - Opgaver 

 

24. Rådet valgte en af Europa-Parlamentets forslag i ændring 22, nemlig at fastsætte EGTS'ens 

opgaver i artikel 7. Rådet fandt det ikke passende at tale om en EGTS's beføjelser. 

 

25. Artikel 7 i den fælles holdning handler udelukkende om de opgaver, en EGTS kan udføre, 

samt grænserne for disse. På denne baggrund overtager den ændring 24. 

 

Artikel 8 - Aftale 

 

26. Rådet besluttede at forenkle artiklens overskrift, og ændring 27 blev derfor overflødig. 
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27. Den fælles holdning tager hensyn til alle ændringer, der er foretaget i forskellige dele af tek-

sten, og søger at gengive indholdet af en EGTS præcist. Ved udarbejdelsen af denne artikel 

har Rådet fuldt eller helt tilsluttet sig ændring 29, 31 og 33. 

 

28. Rådet kunne efter indgående overvejelser ikke overtage ændring 34. Dette skyldes navnlig de 

forskellige retssystemer i medlemsstaterne, der ikke nødvendigvis har en særlig lov om for-

eninger. 

 

29. Rådet kunne ikke fuldt ud overtage ændring 36 vedrørende pligten til at give Kommissionen 

meddelelse om aftalen og det forhold, at Kommissionen skal opføre aftalen i et offentligt regi-

ster over alle EGTS'er. Rådet har imidlertid i artikel 5, stk. 1, fastsat, at medlemmerne af en 

EGTS skal underrette Regionsudvalget om aftalen og om vedtægternes registrering og/eller 

offentliggørelse. 

 

Artikel 9 - Vedtægter 

 

30. Ændring 37, 38 og 39 vedrørende vedtægternes indhold er overtaget i andre artikler i den fæl-

les holdning (ændring 37 i artikel 10, ændring 38 i artikel 14 og ændring 39 i denne artikel). 

Den eneste undtagelse er den del af ændring 37, der vedrører oprettelsen af et sekretariat, og 

som blev forkastet af Rådet. Ændring 40 blev derfor ikke accepteret af Rådet, der valgte at 

beholde en særskilt artikel 10 om ledelsesorganerne. 

 

Artikel 12 - Likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og ansvar 

 

31. Rådet fandt, at spørgsmålet om en EGTS's likvidation, konkursbehandling, betalingsstands-

ning og ansvar var af afgørende betydning og krævede yderligere uddybning i forordningen. 

Det fandt, at kun meget præcise bestemmelser i lighed med dem, der er indsat i artikel 12, 

kunne garantere den juridiske sikkerhed og give tredjemand den fornødne retlige beskyttelse. 

Rådet overtog i den forbindelse ændring 26. 
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IV. KONKLUSION 

 

32. Rådet har indarbejdet langt de fleste af Europa-Parlamentets ændringer i sin fælles holdning, 

der er i fuld overensstemmelse med målene for Kommissionens forslag. 

 

33. Rådets fælles holdning har som hovedmål at indføre et instrument, der letter samarbejdet mel-

lem regionerne. Kommissionen har anerkendt den overordnede balance i Rådets fælles hold-

ning og hilst det velkommen, at Rådet nåede til politisk enighed på samlingen den 

5. maj 2006. 

 

 

 

 

________________________ 
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ERKLÆRING FRA DEN TYSKE DELEGATION 

 

"Tyskland noterer, at ordene "i henhold til fællesskabsret eller international privatret" i artikel 1a, 

stk. 2, betyder, at reglerne i fællesskabsretten og den internationale privatret, især Rom I og II, fin-

der anvendelse på en EGTS' handlinger. Tyskland noterer også, at bestemmelserne om kompetence 

vedrørende en EGTS' handlinger (artikel 15a, stk. 2, i EGTS-forordningen) ikke berører de rele-

vante regler i den internationale privatret for kompetence på det civil- og handelsretlige område." 

 

________________________ 
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 13.6.2006 
KOM(2006) 308 endelig 

2004/0168 (COD) 

  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Rådets og Europa-Parlamentets 
forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) 
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2004/0168 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Rådets og Europa-Parlamentets 
forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument KOM(2004) 496 
endelig - 2004/0168 (COD)): 

 
15. juli 2004 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 6. april 2005 

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget: 18. november 2004 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 6. juli 2005 

Ændret forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument 
KOM(2006) 94 endelig - 2004/0168 (COD)): 

 
7. marts 2006 

Fælles holdning vedtaget: 12. juni 2006 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder har haft betydelige vanske-
ligheder med at gennemføre og forvalte foranstaltninger i forbindelse med 
grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde inden for rammerne 
af de forskellige nationale lovgivninger og procedurer. De bestående instrumenter, 
som f.eks. den europæiske økonomiske firmagruppe på fællesskabsplan eller 
bilaterale og multilaterale aftaler mellem medlemsstaterne har i programmerings-
perioden 2000-2006 vist sig dårligt egnede, når det drejer sig om at tilrettelægge et 
struktureret samarbejde for økonomisk og social samhørighed, jf. EF-traktatens 
artikel 158 og særlig strukturfondsprogrammerne under Interreg-initiativet. Det 
kræver passende foranstaltninger på EU-plan for at reducere vanskelighederne ved 
grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde. 

Forslaget er underlagt bestemmelserne om den fælles beslutningstagning (traktatens 
artikel 251). 

Formålet med Kommissionens forslag er at indføre et samarbejdsinstrument på 
fællesskabsplan, som giver mulighed for at oprette samarbejdsgrupper mellem lokale 
og regionale myndigheder i Fællesskabet, der har status som juridisk person, med 
betegnelsen “europæiske grupper for territorialt samarbejde” (EGTS).  
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De opgaver, som uddelegeres til en EGTS, fastlægges af medlemmerne i en aftale 
om europæisk territorialt samarbejde. EGTS'en skal kunne handle enten i forbindelse 
med gennemførelsen af samarbejdsprogrammer, der medfinansieres af Fællesskabet, 
især af strukturfondene, eller i forbindelse med gennemførelsen af andre 
samarbejdsforanstaltninger, der iværksættes alene på de regionale eller lokale 
myndigheders initiativ med eller uden et finansielt bidrag fra Fællesskabet. 

3. GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING OG NYE 
BESTEMMELSER SAMMENLIGNET MED KOMMISSIONENS ÆNDREDE 
FORSLAG 

Kommissionen udtrykker tilfredshed med den fælles holdning, som blev vedtaget 
enstemmigt, da den fastholder de væsentlige mål fra Kommissionens reviderede 
forslag (efter Europa-Parlamentets førstebehandling). I den fælles holdning indføres 
der en række ændringer, der komplementerer teksten med hensyn til gældende 
bestemmelser og procedurer. En lang række af Europa-Parlamentets ændringsforslag 
fra førstebehandlingen findes i den fælles holdning, dog med redaktionelle 
ændringer, der skal sikre, at teksten er juridisk konsekvent, og at EGTS fungerer 
teknisk set. De omfatter definitionen på territorialt samarbejde, behovet for at 
specificere medlemsstaternes finansielle ansvar, den gældende lovgivning og 
bestemmelsen om at offentliggøre og/eller registrere EGTS' ens vedtægter. 

De væsentligste ændringer, som er introduceret i den fælles holdning, er skitseret i 
det følgende. 

Den første væsentlige ændring vedrører medlemsstaternes forhåndskontrol, når deres 
regionale eller lokale myndigheder ønsker at oprette en EGTS. I artikel 4, stk. 3, 
fastlægges det, at en medlemsstat godkender det foreslåede medlems deltagelse i en 
EGTS, medmindre den anser en sådan deltagelse for ikke at være i overensstemmelse 
med forordningen eller den nationale lovgivning (svarer stort set til Kommissionens 
ændrede forslag), eller det ikke er berettiget som følge af den pågældende 
medlemsstats offentlige interesse eller offentlige orden (ordre publique). Afslaget 
skal altid ledsages af en behørig begrundelse.  

Den anden væsentlige ændring vedrører forordningens anvendelsesområde. I artikel 
7, stk. 3, i Rådets fælles holdning tilføjedes det, at medlemsstaterne kan begrænse de 
opgaver, som EGTS'en må udføre uden et finansielt bidrag fra Fællesskabet. Denne 
begrænsning kan dog ikke vedrøre de centrale aktiviteter i det territoriale 
samarbejde. 

Systemet med hensyn til EGTS'ens finansielle ansvar såvel som dens medlemmers 
finansielle ansvar er blevet ændret. Hvad angår organerne, anføres det i artikel 10, 
stk. 3, at EGTS'en er ansvarlig for sine organers handlinger over for tredjemand, også 
i de tilfælde, hvor sådanne handlinger ikke hører ind under EGTS'ens kompetence-
område. EGTS'ens ansvar i almindelighed og dens medlemmers resterende ansvar, 
hvis EGTS'ens aktiver ikke er tilstrækkelige til at opfylde dens forpligtelser, omfattes 
nu af den artikel 12, stk. 2. I princippet har medlemmerne et ubegrænset resterende 
ansvar. Den nationale lovgivning kan imidlertid udelukke eller begrænse ansvaret for 
de medlemmer, der er udpeget i henhold hertil. 
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4. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER I DETALJER 

4.1 Ændringsforslag, som Kommissionen godtager, og som er medtaget helt eller 
delvis i den fælles holdning 

Ændringsforslag 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 30 og 35. I den fælles 
holdning er der enighed om at kalde instrumentet "Den Europæiske Gruppe for 
Territorialt Samarbejde" (EGTS) for at præcisere, at det ikke kun er grænse-
overskridende, men også tværnationalt og interregionalt samarbejde, der er omfattet.  

Ændringsforslag 3. Definitionen på "territorialt samarbejde", der omfatter de tre 
former for samarbejde, nemlig "grænseoverskridende", "tværnationalt" og 
"interregionalt", er ikke blevet medtaget i betragtning 7, men i artikel 1, stk. 2. 

Ændringsforslag 6. Betragtning 5 omfatter aftaler mellem medlemsstater og/eller 
regionale og lokale myndigheder og præciserer, at hensigten med forordningen ikke 
er at omgå andre samarbejdsrammer. 

Ændringsforslag 8, 21 og 24. I den fælles holdning er denne betragtning udgået, men 
artikel 7, stk. 5, anfører, at medlemmerne i en EGTS kan bemyndige ét af 
medlemmerne til at udføre sine opgaver. 

Ændringsforslag 12. Beslutningsproceduren er omfattet af artikel 9, stk. 2, litra b), 
men ikke af betragtning 14. 

Ændringsforslag 13. I den fælles holdning omformuleres subsidiaritetsbestemmelsen 
(betragtning 15). 

Ændringsforslag 17. Retten til at føre tilsyn med EGTS'ens forvaltning af offentlige 
midler omfattes af artikel 6. Artikel 6, stk. 4, der bevæger sig ud over 
ændringsforslaget, præciserer imidlertid, at forvaltningen af Fællesskabets midler 
skal overholde den relevante lovgivning. 

Ændringsforslag 20. I den fælles holdning defineres de "lokale organer" fra det 
oprindelige forslag som "offentligretlige organer", som defineret i artikel 1, stk. 9, 
andet afsnit, i direktiv 2004/18/EF. Det kan omfatte "organer, der handler uden sigte 
på fortjeneste og med deltagelse af regionale og lokale myndigheder og 
medlemsstater", jf. anmodningen i ændringsforslaget. Den fælles holdnings ordlyd 
har imidlertid den fordel, at der anvendes en allerede eksisterende definition fra 
fællesskabslovgivningen. 

Ændringsforslag 22. I artikel 7 defineres kun de "opgaver", der skal udføres af en 
EGTS, hvorimod medlemmernes "beføjelser" forbliver hos disse. EGTS'en har ingen 
egentlige beføjelser. 

Ændringsforslag 24. I den fælles holdning er dette ændringsforslag opdelt. I artikel 
47 stk. 2, anføres det, at en EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, den har 
fået tildelt, hvorimod uddelegeringen af dens opgaver til ét af dens medlemmer er 
omfattet af artikel 7, stk. 5. EGTS'ens retsevne er omfattet af artikel 1, stk. 4. 

Ændringsforslag 26. Artikel 12, stk. 3, vedrører medlemsstaternes finansielle ansvar. 
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Ændringsforslag 28. Artikel 8, stk. 1 anfører, at EGTS'en skal være genstand for en 
aftale, som er vedtaget enstemmigt af dens medlemmer, og tilføjer, at der er behov 
for en enstemmig afgørelse, og henviser til proceduren om forhåndskontrol, som er 
fastlagt i artikel 4, stk. 3. 

Ændringsforslag 29. I den fælles holdning er dette ændringsforslag opdelt. I henhold 
til artikel 8, stk. 2, litra c), uddybes EGTS'ens opgaver i aftalen, mens artikel 9, stk. 
2, litra a), omfatter driftsbestemmelserne. 

Ændringsforslag 31. Artikel 9, stk. 2, litra e) og f), anfører, at vedtægterne omfatter 
medlemmernes ansvar med hensyn til EGTS'en og til tredjemand. Der er dog indført 
en ny artikel om ansvar (artikel 12). 

Ændringsforslag 32. Artikel 2, stk. 1, fastlægger, at i tilfælde, hvor forhold ikke eller 
kun delvist er reguleret ved forordningen, finder lovgivningen i den medlemsstat 
anvendelse, hvor EGTS'en har sit registrerede kontor.  

Ændringsforslag 33. Retten til at føre tilsyn med EGTS'ens forvaltning af offentlige 
midler omfattes af artikel 6. I tråd med Europa-Parlamentets ændringsforslag 
reguleres betingelserne for gensidig anerkendelse i forbindelse med kontrol af 
forordningen. De nærmere bestemmelser for gensidig anerkendelse vil være omfattet 
af aftalen (artikel 8, stk. 2, litra f)). 

Ændringsforslag 34. Den fælles holdning fastlægger den lov, som finder anvendelse 
på forhold, der ikke eller kun delvist er reguleret ved forordningen (artikel 2). 
Den fælles holdning præciserer imidlertid ikke, at den nationale lovgivning er 
lovgivningen "om nationale grupper af samme art og med samme formål" 
(Kommissionens ændrede forslag) eller den lovgivning, "der er gældende for 
foreninger" (Europa-Parlamentets ændringsforslag). 

Ændringsforslag 36. Kommissionen havde kun godkendt, at medlemsstaterne og 
Regionsudvalget skulle underrettes om aftalen. Den artikel er bibeholdt i den fælles 
holdning (artikel 5, stk.1). 

Ændringsforslag 37. Den fælles holdning indeholder bestemmelser om en forsamling 
og en direktør (artikel 10, stk. 1). 

Ændringsforslag 38. Artikel 8 om aftalen omfatter de væsentlige emner i forbindelse 
med EGTS'en, hvorimod artikel 9 om vedtægterne omfatter mere operationelle 
aspekter af EGTS'en. Følgelig er betingelserne om opløsning omfattet af artikel 9, 
stk. 2, litra c), og ikke af artikel 8. 

Ændringsforslag 39. EGTS'en opnår status som juridisk person og får retsevne på 
dagen for registreringen og/eller offentliggørelsen (artikel 5, stk. 1). Derfor kan dette 
emne udgå i artikel 5 om vedtægterne. 

Ændringsforslag 41. I artikel 5 skelnes der mellem registrering og offentliggørelse af 
vedtægterne i henhold til national lovgivning og forpligtelsen om at indsende en 
anmodning om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Der kræves ikke 
offentliggørelse af vedtægterne i EUT for de retlige organer på EU-plan. 
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4.2 Ændringsforslag, som Kommissionen har godkendt, men som ikke er medtaget 
i den fælles holdning 

Der findes ingen ændringsforslag af den art. 

4.3 Ændringsforslag, som Kommissionen har afvist, men som alligevel er 
indarbejdet i den fælles holdning 

Ændringsforslag 10. Kommissionen havde afvist dette ændringsforslag, da det 
henviste til et forslag om en tillægsprotokol til den europæiske rammekonvention om 
samarbejde over landegrænser, idet en henvisning til en endnu ikke vedtagen tekst 
ikke kunne godkendes. Imidlertid omtales Europarådets gældende bestemmelser i 
betragtning 5. 

Ændringsforslag 40. Kommissionen havde afvist at lade artikel 10 om organerne 
udgå. Den fælles holdning fastsætter en række obligatoriske organer (artikel 10) og 
giver mulighed for at tilføje yderligere organer i vedtægterne. Følgelig blev artikel 10 
bibeholdt. 

4.4 Ændringsforslag, som Kommissionen har afvist, og som ikke er indarbejdet i 
den fælles holdning 

Ændringsforslag 18. Da EGTS'ens opgaver defineres af dens medlemmer, bør der 
ikke gives særlige eksempler i artiklerne. Artikel 6 i forordningen om EFRU har 
imidlertid et ret stort anvendelsesområde, og foranstaltninger, der skal fremme 
forsoning er ikke udelukket, når man overholder kriterierne for grænseoverskridende 
samarbejdsprojekter. 

Ændringsforslag 36. Hverken i Kommissionens ændrede forslag eller i den fælles 
holdning er det anført, at Kommissionen underrettes om aftalen, og at Kommissionen 
skal sørge for indførelsen af aftalen i et offentligt register over alle EGTS-aftaler.  

Ændringsforslag 37. Hverken i Kommissionens ændrede forslag eller i den fælles 
holdning er der tilføjet bestemmelser om et forretningsudvalg eller et sekretariat som 
obligatorisk organ. Vedtægterne kan imidlertid indeholde bestemmelser om 
yderligere organer (artikel 10, stk. 2). 

4.5 Ændringsforslag om en enkelt sprogudgave af forordningen  

Ændringsforslag 11. Dette ændringsforslag berørte ikke den engelske udgave af det 
oprindelige forslag. 

5. KONKLUSION 

Kommissionen udtrykker tilfredshed med, at et nyt fællesskabsinstrument, der skal 
fremme samarbejdet mellem regionale og lokale myndigheder i Fællesskabet, træder 
i kraft, og den er af den opfattelse, at den fælles holdning vedtaget den 12. juni 2006 
(enstemmigt) stort set følger forslagets formål og tilgang og kan derfor støtte den 
fælles holdning. 




